
1 ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGA PREVIDENCIA, 

2 nomeado pelo decreto no 703/2017. Aos dezoito dias do rnês de abril do ano de dois mil e 

3 dezoito, reuniram-se na sala de reuniães da Maringá Previdência, sito a Avenida Carneiro 

4 Leâo, 135, as 08h, contando corn a presença dos Conseiheiros: Raul Pereira da Silva - 

5 Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de Souza e eu Arthur 

6 Magalhâes Campelo Junior - Secretário do Conseiho. Registrarnos também a presenca da 

7 Diretora Previdenciária Maria Silvana Barbosa Frigo. 0 presidente deu inIcio aos trabaihos 

8 cumprimentando a todos e procedeu a leitura da ata referente a reunião do dia 27 de marco 

9 de 2018 a qual foi achada conforme sendo assinada e aprovada. Em seguida foi 

10 apresentado aos Conselheiros o relatOrio do quadro de receitas e despesas, bern corno Os 

11 investirnentos alocados na carteira da Maringá Previdência, relativos ao rnês de marco de 

12 2018, o qual foi analisado e debatido pelo Conseiho e que apresentou os dados a seguir: 0 

13 resultado consolidado do més de marco de 2018 das aplicaçSes do Fundo Previdenciário 

14 apresentou saldo de R$ 271.813.579,75 (duzentos e setenta e urn milhöes, oitocentos e 

15 treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e do Fundo 

16 Financeiro o saldo em marco de 2018 foi de R$ 2.771.181,90 (dois milhôes, setecentos 

17 e setenta e urn mil, cento e oltenta e urn reais e noventa centavos), quanto as despesas 

18 e receitas do Orgão Gerenciador/Fundo Financeiro e Previdenciário do rnês de marco de 

19 2018, sendo que o Orgão Gerenciador/Fundo Financeiro apresentou uma receita de R$ 

20 9.066.638,21 (nove milhôes, sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e urn 

21 centavos), havendo aporte financeiro no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhôes e 

22 seiscentos mil reais) e despesas de R$ 8.695.236,13 (oito milhöes, seiscentos e noventa e 

23 cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e treze centavos). 0 saldo bancário Recursos RPPS, 

24 Excluso Consignacäo e taxa de administração em 31/03/2018 foi de R$ 2.831.381,32 (dois 

25 milhöes, oitocentos e trinta e urn mil, trezentos e oitenta e urn reais e trinta e dois centavos). 

26 0 Fundo Previdenciãrio em 31103/2018 apresentou receita de R$ 6.561.401,59 (seis 

27 milhOes, quinhentos e sessenta e urn mil, quatrocentos e urn reais e cinquenta e nove 

28 centavos) e despesas de R$ 197.331,19 (cento e noventa e sete mil, trezentos e trinta e urn 

29 reais e dezenove centavos), apresentando saldo bancãrio em 31I03I2018 de R$ 

30 271 .864.756,65 (duzentos e setenta e urn milhöes, oitocentos e sessenta e quatro mil, 

31 setecentos e cinquenta e seis reals e sessenta e cinco centavos). Durante o rnês de 

32 marco de 2018 foram concedidas 17 (dezessete) aposentadorias e 02 (duas) pensôes pelo 

33 Fundo Financeiro e nenhurna aposentadoria e/ou pensâo pelo Fundo Previdenciário, 

34 totalizando ate 31/03/2018, 2.259 (duas mil, duzentos e cinquenta e nove) aposentadorias e 

35 507 (quinhentos e sete) pensôes pelo Fundo Financeiro e 92 (noventa e duas) 

36 aposentadorias e 67 (sessenta e sete) pensôes pelo Fundo Previdenciário. Os relatórios que 

37 apresentam as informaçOes acirna citadas encontra-se arquivados jurito ao rol de 

38 docurnentos do Conselho. Em seguida, a Diretora Silvana informou que o Seminário da  

39 APEPREV foi avaliado corno positivo pela equipe organizadora e que registrou a presença 

40 de representantes de 54 Municipio/do tado do Paraná e 02 de outros Estados. 



41 Continuando informou tambérn que a Caixa Econômica está organizando urn curso de CPA 

42 20 para os membros dos Conseihos e Gestâo da Maringé Prev;dência. Falou também sobre 

43 a necessidade de urn Procurador em tempo integral para suprir as dernandas juridicas da 

44 Maringá Previdência, sendo que neste sentido a Superintendente está tratando corn a 

45 PROGE. Quanto a Iicitaçâo do velculo de serviço da Maringá Previdência, informou que 

46 será reaUzada no dia 20/04/2018. Nâo tendo rnais nada a ser discutido o Presidente Raul 

47 agradeceu a presença de todos e as Q9h&rrou a reuniâo, e, eu, Arthur Magalhães 

48 Campelo Junior, secretário do Conseiho, procedi as anotaçôes para a ata que será lavrada 

49 (e Uda 1proxlma reunião para aprovação e assinaturas 
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